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DOCENT JAN SUP SEDMDESÁTNÍKEM
Associate professor Jan Sup is Septuagenarian

Doc. ing. Jan Sup, CSc. se narodil 24. června 1935 v horňácké obci Velká nad
Veličkou, v učitelské rodině. Obecnou školu navštěvoval v místě svého rodiště. Po krátké, vynucené dělnické praxi začal studovat Pedagogickou školu
v Brně, kterou ukončil složením učitelské zkoušky a absolventským koncertem
z varhanní hry. Současně také složil maturitní zkoušku na SVVŠ.
V roce 1957 zahájil svou učitelskou dráhu na ZŠ a LŠU v Mikulově.
Soukromě studoval experimentální směry syntetické hudby. Tento jeho zájem
o nové směry v hudbě ho přivedl ke studiu kybernetické vědy na VUT v Brně,
které úspěšně zakončil v roce 1971. Zde také absolvoval dvouleté postgraduální studium. Současně pokračoval v učitelské práci na brněnských středních
odborných školách.
Ing. Sup patřil mezi první propagátory výpočetní techniky a její využití v pedagogickém procesu. Zapojil se do teoretické práce v oblasti učebních strojů
a ověřoval nové teorie učení v rámci tzv. programovaného učení. Již v roce
1978 publikoval výsledky své práce v tehdejších učebních textech VUT v Brně,
což mu otevřelo cestu na katedru pedagogiky této vysoké školy. Zde však
jeho dráha učitele netrvala dlouho, jako nestraník byl přeřazen mezi odborné
pracovníky.
I přes tyto obtíže v pedagogické práci na VUT v Brně se mu dařila činnost
v propagaci kybernetiky. Založil sekci pedagogické kybernetiky Pedagogické
společnosti v Brně při Klubu školství a vědy v Brně a pilně v ní pracoval.
V roce 1982 získal souhlas vedení VUT k externímu studiu vysokoškolské
pedagogiky na UP v Olomouci. Studium ukončil obhajobou disertační práce na
téma Predikce studijní úspěšnosti na základě sledování longitudinálního učebního výkonu žáků a získal titul kandidáta pedagogických věd.
Po listopadových změnách roku 1989 se dočkal ing. Jan Sup, CSc. ze strany
vedení VUT v Brně omluvy a byla mu nabídnuta habilitace. Docentem pedagogiky se stal v roce 1990 a přešel na katedru pedagogiky FF MU v Brně, kde se
záhy ujal funkce vedoucího pracoviště. Nejprve byl ustanoven volbou, později opakovaně na základě výběrového řízení. Zde započal s transformací studia
pedagogiky, katedra pedagogiky se změnila v Ústav pedagogických věd.
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Pod jeho vedením byly v rámci oboru pedagogiky vytvořeny nové studijní
směry, zaměřené na sociální pedagogiku, dramatickou výchovu, manažerskou
práci na školách. Z jeho snahy vzniklo i denní studium vědeckých informací
a knihovnictví.
Vedle této koncepční a organizační práce se doc. Sup ovšem především
věnoval výuce. Léta přednášel obecnou a alternativní didaktiku, kterou chápal
jako nosný a ucelený obor v přípravě budoucích učitelů i odborných pedagogů.
Didaktiku opíral o moderní logiku. Velkou pozornost věnoval také pedagogickému výzkumu. Byl vyhledávaným konzultantem v aplikacích statistických
metod v pedagogickém výzkumu. Docent Sup byl také organizačním garantem
doktorského studia pedagogiky a náročným školitelem.
Dlouhodoběji udržoval těsné kontakty s katedrami pedagogiky řady vysokých škol. Po dvě volební období zasedal ve vědeckých radách Pedagogické
fakulty UP v Olomouci, Pedagogické fakulty MU a Filozofické fakulty MU
v Brně. Byl také členem redakční rady časopisu Pedagogika a vedl redakci spisů
FF MU, řada pedagogická.
Jeho odborné zkušenosti a poznatky byly zúročeny i v publikacích. Je autorem původních vědeckých studií i učebních textů a monografií přínosných
nejen pro studenty, ale i širší pedagogickou veřejnost. Jde o takové práce,
jako např. Logika (1979), K novému pojetí vyučovacích forem a metod (1983),
Základy didaktické techniky (1984), Moderní výukové prostředky (1988), Pedagogická statistika (1990), Didaktická technika a programování (1990).
Dlouhodobé a všestranné byly i jeho kontakty mimo školu. Léta spolupracoval s Krajským pedagogickým ústavem v Brně a s Klubem školství a vědy
v Brně, s Krajským pedagogickým ústavem v Hradci Králové a v Plzni, aktivně
působil ve vedení brněnské pobočky Čs. pedagogické společnosti při ČSAV.
Doc. Ing. Jan Sup, CSc. pracoval s velkým úsilím až do svého odchodu do důchodu v roce 1999. Jeho odchod byl pro mnohé spolupracovníky překvapením.
Věříme, že mu ze zdravotního hlediska prospěl a přejeme mu hodně zdraví,
svěžesti a aktivity i do dalších let.

